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 Załącznik nr 1 

Szczegółowa oferta cenowa 

I CZĘŚĆ - Środki czystości  

L.p. Nazwa  j.m. Producent  

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

Vat  

Wartość 

netto  

Wartość 

brutto  

1.  

Płyn uniwersalny Ajax, 5L, 

do mycia wszekich 

powierzchni wodoodpornych, 

karta charakterystyki. 

szt 

        

  

2.  
BISOL - płyn do WC 5 l 

(żel),  karta charakterystyki 
szt 

  
 

 

  

  

3.  
Mleczko czyszczące Cif, poj. 

0,7 l., karta charakterystyki 
szt 

        

  

4.  

CILIT BANG 750 ml 

(kamień-rdza), karta 

charakterystyki 

szt 

        

  

5.  

Skoncentrowany preparat o 

żelowej konsystencji do 

doczyszczania muszli 

klozetowych i pisuarów, na 

bazie kwasów 

nieorganicznych, op. 0,75 L, 

pH 0,5 ,do szybkiego 

usuwania zacieków 

wapiennych i z soli 

moczowych, karta 

charakterystyki. 

szt 

    

 

6.  

Zagęszczony płyn 

czyszcząco-dezynfekujący do 

mycia toalet, Domestos 2l, 

zabija bakterie, wirusy, 

grzyby - usuwa do 90% 

bakterii, karta charakterystyki  

szt 

        

  

7.  

Zagęszczony płyn 

czyszcząco-dezynfekujący do 

mycia toalet, Tytan 5l , zabija 

bakterie, wirusy, grzyby - 

usuwa do 90% bakterii, karta 

charakterystyki  

 

szt 
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8.  

Clin płyn do mycia szyb i 

luster o pojemności 300 ml, 

nie pozostawiający smug, pH 

koncentratu 9,6, karta 

charakterystyki 

szt 

          

9.  
FAIRY płyn do naczyń 5 l, 

karta charakterystyki 
szt 

     
10.  

Nabłyszczacz do zmywarki  

10 kg, karta charakterystyki 
szt 

     
11.  

Sól do zmywarek 25 kg, karta 

charakterystyki 
szt 

     
12.  

Płyn  do zmywarki  25 kg, 

karta charakterystyki 
szt 

     

13.  

Płyn sin lux o poj. 600 ml. z 

atomizerem do mycia 

lodówek, karta 

charakterystyki 

szt 

          

14.  
HERMES płyn do terakoty 

10 l , karta charakterystyki 
szt 

          

15.  
VELAR płyn do podłóg z 

dodatkiem wosku 5 l 
szt 

          

16.  

Mydło w płynie 5l 

zawierające składniki 

nawilżające skórę, 

zachowujące naturalne ph 

skóry, zawierający wyciąg z 

alg lub limonki, karta 

charakterystyki produktu 

szt 

          

17.  

Rękawice typu "wampirki", 

wykonane z poliestru 

zakończone ściągaczem, 

część robocza pokryta 

powłoką gumową, rozmiar: 

L, XL 

 

para 

          

18.  

Proszek do prania tkanin 

kolorowych we wszystkich 

typach pralek oraz do prania 

ręcznego, masa 3 kg., karta 

charakterystyki 

 

szt 

          

19.  

Proszek do prania tkanin 

białych we wszystkich typach 

pralek oraz do prania 

ręcznego, masa 3 kg., karta 

charakterystyki 

szt 
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20.  
Vanish wybielacz do tkanin 

2,4 kg, karta charakterystyki  

     

21.  

Płyn do czyszczenia 

wykładzin dywanowych obić 

tapicerowanych, koncentrat, 

poj. 400 ml, karta 

charakterystyki  

szt 

          

22.  

Gotowy  do użycia, w 

granulkach preparat do 

udrożniania rur i syfonów 

Kret poj. 1 kg., karta 

charakterystyki 

szt 

          

23.  
BREF kostki do WC (3 szt) 

(mix zapachów), karta 

charakterystyki 

szt 

     

24.  
Odświeżacz powietrza AIR 

VICK fresk, karta 

charakterystyki 

szt 

     

25.  
Odświeżacz powietrza AIR 

VICK fresh (zapas), karta 

charakterystyki 

szt 

     

26.  
Płyn TO7PFM do mycia 

podłogi kuchennej 5 kg, karta 

charakterystyki 

szt 

     

27.  
Płyn CDO2M do dezynfekcji 

kuchennej 5 kg, karta 

charakterystyki 

szt 

     
28.  

PRONTO do kurzu (4szt), 

karta charakterystyki 
szt 

     

29.  
RENISOL - eliminator 

zapachów 1 l, karta 

charakterystyki 

szt 

     
Razem: 

 

        

II CZĘŚĆ - Papiery, ręczniki 

L.p. Nazwa  j.m. Producent  

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

Vat  

Wartość 

netto  

Wartość 

brutto  

1 

Papier toaletowy, 

dwuwarstwowy, dł.rolki 30-

35 m szerokość rolki 10-12,5 

cm worek- 64 rolek, 

gramamtura: nie mniej niż 

17,0g/m2 

rol 

     

mailto:sp1@marki.pl
http://sp1marki.edupage.org/


       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 

W MARKACH 

05 - 270 Marki, ul. Okólna 14,  tel./fax (22) 781 - 10 - 26 

e-mail: sp1@marki.pl        http://sp1marki.edupage.org 
 

4 
 

2 

Papier  toaletowy duży, 

długość rolki 145m, 

szerokość rolki: 9-10cm, 

średnica 18,5 cm,  

jednowarstwowy, szary, 

szerokość gilzy 6 cm, 

35g/m2, pakowany po 12 

rolek 

rol 

          

3 

Ręcznik papierowy w rolce 

do wycierania rąk, biały, 

100% makulatura, gramatura 

nie mniej niż 35g/m2, 

szerokość rolki 19 cm. 

rol 

          

4 

Ręcznik składak, makulatura, 

biały, składany po 200 szt. w 

polietylenowych owijkach,  

karton  : 4000 sztuk, 

gramatura papieru 35g/m2, 

wymiar arkusza : 23 x 25 cm 

op 

          

5 

Ręcznik papierowy 2 

warstwowy, biały, 100% 

celulozy, długość rolki min. 9 

m., gramatura: 20g/m2 

(op.2szt.) 

op 

          

Razem: 
          

CZĘŚĆ  III - Worki, ścierki 

      
    

 
   

L.p. Nazwa  j.m. Producent  

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

Vat  

Wartość 

netto  

Wartość 

brutto  

1.  

Worki foliowe, duże: 

70x110cm,  LDPE (poj.120 

litrów) A' 25 szt. w rolce. 

Grubość folii 40 mikrony, 

podwójny spaw kolor czarny, 

karta charakterystyki 

produktu 

rol 

          

2.  

Worki foliowe, małe:50x60 

cm,  LDPE W ( poj. 35 litrów 

). Grubość folii 20 mikronów, 

podwójny spaw, kolor 

czarny, A'50 w rolce, karta 

charakterystyki produktu 

rol 
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3.  

Worki foliowe, małe: 

65x70cm,  LDPE W ( poj. 60 

litrów ). Grubość folii 20 

mikronów, podwójny spaw, 

kolor czarny, A'50 w rolce, 

karta charakterystyki 

produktu 

rol 

          

4.  

Worki do odkurzacza 

KARCHER SE 4001 (5 szt),  

karta charakterystyki 

produktu 

szt. 

     

5.  

Worki do odkurzacza 

NILFISH (5 szt.),  karta 

charakterystyki produktu 

szt. 

     

6.  

Ściereczki do kurzu 

wykonane z supercienkich 

włókien, w 5 kolorach, skład: 

70% poliestru 30% 

poliamidu, ultracienka 

mikrofibra, 0,13 deniera, 

wym:40x40cm, karta 

charakterystyki 

szt. 

          

7.  

Ścierka biała wykonana z 

bawełny 60%, poliester 40%, 

gr. 210G/mkw, op. 50 szt., 

rozm. 60x80cm., karta 

charakterystyki 

op. 

          

8.  
Ścierki  z mikrofibry frotte do 

okien, karta charakterystyki  

     

9.  

Serwetki ząbkowane białe, 

gastronomiczne, ilość szt. w 

opakowaniu: 400, wymiary: 

15x15cm, ilość warstw: 1 

op. 

          

10.  

Ścierka domowa Master, 

surowiec: wiskoza z 

domieszką poliestru, pak.5 

szt. 

 

op 

          

11.  

Ścierka pomarańczowa, 

wykonana z wiskozy - 140 

g/m², nie pozostawia 

włókien, pakowana 

pojedynczo, rozm. 50x60cm. 

 

szt 

          

12.  Rękawiczki winylowe L/M  

(100 szt) 
op 
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13.  
Torebki śniadaniowe 

17,8x34,5x3,5 

 

op 

     
14.  Folia aluminiowa na rolce 

Professional 
sz 

     

15.  

Folia Spożywcza 

Kolor: Transparentny 

Długość: 200m 

Szerokość rolki :30cm 

Professional 

szt. 

     
Razem: 

          

CZĘŚĆ  IV - Sprzęt gospodarczy 

      

L.p. Nazwa  j.m. Producent  

Cena 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

Vat  

Wartość 

netto  

Wartość 

brutto  

1.  

Plastikowy komplet do WC - 

pojemnik + szczotka, 

wymiary, nie mniej niż: 

długość-11cm, szerokość-

11cm, wysokość-36cm, kolor 

do wyboru   

kpl 

          

2.  
Wiadro plastikowe bez 

przykrywki, poj. 16l. 
szt. 

          

3.  
Plastikowy kosz na śmieci, 

pokrywka wahadłowa, 5/6 l. 

szt. 

          

4.  
Mop 100 cm do zamiatania 

(nakładka) 

szt. 

     
5.  

Mop 40 cm bawełna klips 

(nakładka) 

szt. 

     
6.  

Mop 50 cm bawełna klips 

(nakładka) 

szt. 

     
7.  

Mop obrotowy mikrofaza 

(nakładka) 

szt. 

     
8.  

Mop sznurkowy 450 g na 

agrafkę (nakładka) 

szt. 

     
9.  

Mop sznurkowy bawełniany 

360 g wkręcany 

szt. 

     
10.  

Stelaż mopa magnetyczny 40 

cm klips 

szt. 

     
11.  

Stelaż mopa magnetyczny 50 

cm klips 
szt. 

     12.  Stelaż mopa TTS 50 cm klips szt. 
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13.  
Stelaż ramka do mopa 100 

cm akryl 
szt. 

     

14.  
Kij aluminiowy + stelaż 

płaski 50 cm. + mop 

kieszeniowy 50 cm. 

kpl 

          

15.  Kij do stelaża - aluminiowy szt           

16.  
Kij aluminiowy do mopów 

zaciskowy 140 cm 

szt 

     
17.  

Kij do mopa sznurkowego na 

agrafkę 120 cm 

szt 

     
18.  

Kij do ściągacza metalowy 

120 cm 

szt 

     
19.  

Kij drewniany do mopów  

drewniany z gwintem 150 cm 

szt 

     
20.  

Mop płaski, kieszeniowy 50 

cm. 
szt 

          

21.  Kosze do śmieci 25 l 
szt 

     
22.  Kosze do śmieci 10 l 

szt 

     
23.  

Szczotka do zamiatania 60 

cm 

szt 

     
24.  Szczotki do WC 

szt 

     
25.  

Ściągaczka do wody 45 cm 

metalowy - zaokrąglony 

szt 

     
26.  

Ściągaczka do wody 55 cm 

metalowy - prosty 

szt 

     
27.  

Viletta szczotki do zamiatką 

 

szt 

     

28.  
Wiadro z wyciskaczem do 

mopów sznurkowych 

 

szt 

     

29.  

Wózek KING 25l X 2 

wiadra. z wyciskarką z 

koszyczkiem na środki 

czystości 

 

kpl 

     

30.  

Wózek do sprzątania, 2 

wiadra 15-16l. z wyciskarką z 

koszyczkiem na środki 

czystości  

 

kpl 

     

31.  
Wycieraczki gumowane 80 x 

90 

 

szt 
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32.  

Kij drewniany do miotły, 

kompatybilny do szczotki z 

poz. 9, wysokość 120 cm 

 

szt 

          

33.  

Szczotka, miotła do 

zamiatania 50 cm-włókno 

PET oprawa drewniana, 

lakierowana - długość 

oprawy drewnianej: 50 cm - 

włókno PET - gwint w 

drewnie 22 mm standardowy 

szt 

          

34.  
Druciak metalowy, miękki, 

nie rysuje powierzchni 
szt 

          

35.  
Gąbka zmywalna do teflonu, 

w op. 2 szt. 
op 

          

36.  
Zmywaki kuchenne Jan 

Niezbędny (5 szt)  

     

37.  
Zmywaki kuchenne druciane 

Jan Niezbędny  

(3 szt) 
 

     
Razem: 

          

 

 

………………………………….. 

podpis(y) osoby upoważnionej 
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